
Obszar nr 4 — o powierzchni 1,8200 ha

Obr´b 8 Zak∏ady Azotowe „Pu∏awy”, arkusz ma-
py nr 3

Granica biegnie od punktu nr 92, b´dàcego
punktem granicznym pomi´dzy dzia∏kami:
275/5, 231 — droga zak∏adowa i 267 — droga za-
k∏adowa, w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
punktu nr 692. W punkcie nr 692 granica za∏a-
muje si´ i biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do punktu nr 691. W punkcie
nr 691 granica za∏amuje si´ i biegnie w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim przez punkty nr: 685,

690 do punktu nr 686. W punkcie nr 686 granica
za∏amuje si´ i biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim przez punkt nr 687 do punktu
nr 689. W punkcie nr 689 granica za∏amuje si´
i biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do
punktu nr 82. W punkcie nr 82 granica za∏amuje
si´ i biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim
do punktu nr 92, od którego rozpocz´to opis.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 wrzeÊnia 2007 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków wykorzystywania Êrodków funduszu innowacyjnoÊci2)

Na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci
innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r.
Nr 107, poz. 723) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
wykorzystywania Êrodków funduszu innowacyjnoÊci
na pokrycie kosztów prowadzenia badaƒ i prac roz-
wojowych.

§ 2. Kosztami kwalifikujàcymi si´ do finansowania
ze Êrodków funduszu innowacyjnoÊci sà koszty:

1) wynagrodzeƒ i obowiàzkowego ubezpieczenia
spo∏ecznego osób zatrudnionych przy prowadze-
niu badaƒ i prac rozwojowych, w cz´Êci, w jakiej
wynagrodzenia te sà bezpoÊrednio zwiàzane z pro-
wadzeniem badaƒ lub prac rozwojowych;

2) amortyzacji lub koszty wynikajàce z odp∏atnego
korzystania z aparatury badawczej i innych urzà-
dzeƒ wykorzystywanych, w zakresie niezb´dnym
do prowadzenia badaƒ lub prac rozwojowych,
w czasie ich prowadzenia;

3) gruntów i nieruchomoÊci zabudowanych, w zakre-
sie, w jakim sà u˝ywane do prowadzenia badaƒ

lub prac rozwojowych; w przypadku budynków sà
to wy∏àcznie koszty amortyzacji odpowiadajàce
czasowi trwania badaƒ lub prac rozwojowych,
a w przypadku gruntów sà to koszty przeniesienia
w∏asnoÊci lub koszty wynikajàce z odp∏atnego ko-
rzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione
koszty kapita∏owe;

4) ekspertyz, opinii, us∏ug doradczych i us∏ug równo-
rz´dnych, badaƒ wykonywanych na podstawie
umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupio-
nych lub u˝ytkowanych na podstawie licencji, uzy-
skanych od osób trzecich na warunkach rynko-
wych i wykorzystywanych wy∏àcznie do prowadze-
nia badaƒ lub prac rozwojowych;

5) ogólne i operacyjne ponoszone bezpoÊrednio
przy prowadzeniu badaƒ lub prac rozwojowych,
w tym koszty zu˝ycia materia∏ów i energii zwiàza-
ne bezpoÊrednio z prowadzeniem badaƒ lub prac
rozwojowych.

§ 3. 1. Warunkiem wykorzystywania Êrodków fun-
duszu innowacyjnoÊci jest okreÊlenie cz´Êci Êrodków
stanowiàcych pomoc publicznà jako iloczynu wartoÊci
Êrodków funduszu innowacyjnoÊci wykorzystanych
przez centrum badawczo-rozwojowe na finansowanie
kosztów wymienionych w § 2 oraz wysokoÊci stawki
podatku dochodowego obowiàzujàcej w roku podat-
kowym, za który sk∏adane jest zeznanie podatkowe.

2. Dniem udzielenia pomocy publicznej, o której
mowa w ust. 1, jest dzieƒ, w którym, zgodnie z odr´b-
nymi przepisami, up∏ywa termin z∏o˝enia zeznania po-
datkowego.

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodar-
ki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane do Komisji
Europejskiej w dniu 1 grudnia 2006 r. pod numerem 
N 806/2006 — Polska, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczà-
cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).



§ 4. 1. WartoÊç pomocy publicznej, ustalona zgod-
nie z § 3 ust. 1, nie mo˝e przekroczyç w przypadku:

1) badaƒ przemys∏owych — 50 % kosztów badaƒ
kwalifikujàcych si´ do finansowania w ramach
projektu badawczego;

2) prac rozwojowych — 25 % kosztów prac kwalifiku-
jàcych si´ do finansowania w ramach projektu ba-
dawczego.

2. W przypadku badaƒ podstawowych dopuszczal-
na kwota pomocy publicznej, ustalona zgodnie z § 3
ust. 1, wynosi do 100 % kosztów kwalifikujàcych si´
do finansowania, je˝eli wyniki badaƒ podstawowych
sà upowszechniane podczas konferencji naukowych
lub technicznych lub publikowane w czasopismach
naukowych lub technicznych lub powszechnie dost´p-
nych bazach danych zapewniajàcych swobodny do-
st´p do surowych danych badawczych.

3. W przypadku gdy projekt obejmuje ∏àczne pro-
wadzenie badaƒ przemys∏owych i prac rozwojowych,
dopuszczalna kwota pomocy publicznej, ustalona
zgodnie z § 3 ust. 1, nie mo˝e przekroczyç Êredniej
wa˝onej limitów pomocy publicznej przys∏ugujàcych
w odniesieniu do badaƒ przemys∏owych i prac roz-
wojowych.

4. Dla technicznych studiów wykonalnoÊci majà-
cych charakter przygotowawczy wobec badaƒ prze-
mys∏owych dopuszczalna kwota pomocy publicznej
wynosi 75 % kosztów studium w przypadku mikro-
przedsi´biorców, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
w rozumieniu za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w spra-
wie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesie-
niu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33),
w brzmieniu nadanym rozporzàdzeniem Komisji (WE)
nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniajàcym roz-
porzàdzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzajàcym jego za-
kres w celu w∏àczenia pomocy dla badaƒ i rozwoju
(Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004, str. 22) oraz rozporzà-
dzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç zwià-
zanà z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmie-
niajàcym rozporzàdzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. 
UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), i 65 % kosztów studium
w przypadku pozosta∏ych przedsi´biorców.

5. Dla technicznych studiów wykonalnoÊci majà-
cych charakter przygotowawczy wobec prac rozwojo-
wych dopuszczalna kwota pomocy publicznej wynosi
50 % kosztów studium w przypadku mikroprzedsi´-
biorców, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców i 40 %
kosztów studium w przypadku pozosta∏ych przedsi´-
biorców.

6. W przypadku gdy badania lub prace rozwojowe
prowadzone sà we wspó∏pracy z jednostkà naukowà

wymienionà w art. 2 pkt 9 lit. a—f ustawy z dnia 8 paê-
dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z póên. zm.3)) lub zagranicz-
nym publicznym oÊrodkiem badawczym, do wartoÊci
pomocy publicznej, ustalonej zgodnie z § 3 ust. 1, 
wlicza si´ wk∏ady wniesione przez te podmioty.

7. Wk∏adów, o których mowa w ust. 6, nie wlicza
si´ do wartoÊci pomocy publicznej, o ile spe∏niony jest
co najmniej jeden z nast´pujàcych warunków:

1) centrum badawczo-rozwojowe lub inny przedsi´-
biorca uczestniczàcy we wspólnych badaniach lub
pracach rozwojowych ponoszà ich ca∏kowite kosz-
ty;

2) wyniki badaƒ lub prac rozwojowych nieskutkujàce
powstaniem praw w∏asnoÊci przemys∏owej sà upo-
wszechniane lub publikowane w sposób okreÊ-
lony w ust. 2, a wszelkie prawa wynikajàce z uzy-
skanych wyników badaƒ lub prac rozwojowych
b´dàcych efektem dzia∏alnoÊci podmiotów, o któ-
rych mowa w ust. 6, sà im przekazywane w ca-
∏oÊci;

3) podmioty, o których mowa w ust. 6, w zamian za
prawa majàtkowe wynikajàce z uzyskanych wyni-
ków badaƒ lub prac rozwojowych, b´dàcych efek-
tem dzia∏alnoÊci tych podmiotów, otrzymujà od
centrum badawczo-rozwojowego lub innego
przedsi´biorcy uczestniczàcego we wspólnych ba-
daniach lub pracach rozwojowych wynagrodzenie
odpowiadajàce wartoÊci rynkowej tych praw.

§ 5. Je˝eli badania przemys∏owe lub prace roz-
wojowe realizowane sà przez mikroprzedsi´biorc´,
ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorc´, wysokoÊç limi-
tów, o których mowa w § 4 ust. 1, podwy˝sza si´
o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzed-
si´biorcy i ma∏ego przedsi´biorcy oraz o 10 punktów
procentowych w przypadku Êredniego przedsi´biorcy.

§ 6. 1. WysokoÊç limitów, o których mowa w § 4
ust. 1, podwy˝sza si´ o 15 punktów procentowych, ale
nie wi´cej ni˝ do 80 %, je˝eli badania przemys∏owe
lub prace rozwojowe prowadzone sà przez przedsi´-
biorc´:

1) w ramach programu ramowego Wspólnoty Euro-
pejskiej w dziedzinie badaƒ, rozwoju technologicz-
nego i demonstracji lub

2) we wspó∏pracy, która nie polega na podwykonaw-
stwie, z jednostkà naukowà wymienionà w art. 2
pkt 9 lit. a—f ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r.
o zasadach finansowania nauki lub zagranicznym
publicznym oÊrodkiem badawczym, pod wa-
runkiem ˝e podmioty te ponoszà co najmniej 
10 % kosztów kwalifikujàcych si´ do finansowania
i majà prawo do publikowania wyników badaƒ
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727
i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.



i prac rozwojowych w zakresie, w jakim wyniki te
pochodzà z badaƒ prowadzonych przez te podmio-
ty, lub

3) b´dàcego mikroprzedsi´biorcà, ma∏ym lub Êred-
nim przedsi´biorcà we wspó∏pracy, która nie pole-
ga na podwykonawstwie, z niezale˝nym przedsi´-
biorcà, lub

4) nieb´dàcego mikroprzedsi´biorcà, ma∏ym lub
Êrednim przedsi´biorcà we wspó∏pracy, która nie
polega na podwykonawstwie, z niezale˝nym 
mikroprzedsi´biorcà, ma∏ym lub Êrednim przed-
si´biorcà lub przedsi´biorcà majàcym siedzib´ po-
za granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pod wa-
runkiem ˝e ˝aden z przedsi´biorców nie ponosi sa-
modzielnie ponad 70 % kosztów kwalifikujàcych
si´ do finansowania.

2. WysokoÊç limitu, o którym mowa w § 4 ust. 1
pkt 1, podwy˝sza si´ o 15 punktów procentowych, ale
nie wi´cej ni˝ do 80 %, je˝eli wyniki badaƒ przemys∏o-
wych sà upowszechniane lub publikowane w sposób
okreÊlony w § 4 ust. 2.

§ 7. 1. WartoÊç pomocy publicznej, ustalona zgod-
nie z § 3 ust. 1, podlega sumowaniu z pomocà publicz-
nà oraz pomocà de minimis udzielonà przedsi´biorcy
w innej formie i z innych êróde∏ w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikowanych oraz ze wsparciem
ze Êrodków Wspólnoty Europejskiej, Êrodków mecha-
nizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego wdra˝anego na podstawie Memorandum of
Understanding wdra˝ania Mechanizmu Finansowego
EOG 2004—2009 pomi´dzy Republikà Islandii, Ksi´-
stwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rze-
czàpospolità Polskà, podpisanego w Brukseli dnia
28 paêdziernika 2004 r. (M. P. z 2005 r. Nr 23, poz. 343),
lub norweskiego mechanizmu finansowego wdra˝a-
nego na podstawie Memorandum of Understanding
wdra˝ania Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2004—2009 ustanowionego zgodnie z Umowà z dnia
14 paêdziernika 2003 r. pomi´dzy Królestwem Norwe-
gii a Wspólnotà Europejskà o Norweskim Mechani-
zmie Finansowym na okres 2004—2009 pomi´dzy
Królestwem Norwegii a Rzeczàpospolità Polskà, pod-
pisanego w Warszawie dnia 14 paêdziernika 2004 r. 
(M. P. z 2005 r. Nr 23, poz. 342), i nie mo˝e przekroczyç
odpowiednio limitów, o których mowa w § 4, wraz ze
zwi´kszeniami, o których mowa w § 5 i 6, z zastrze˝e-
niem ust. 2 i 3.

2. WartoÊç pomocy publicznej, ustalona zgodnie
z § 3 ust. 1, nie podlega sumowaniu z pomocà publicz-
nà udzielanà zgodnie z przepisami wspólnotowymi
w sprawie pomocy paƒstwa na wspieranie inwestycji
kapita∏u podwy˝szonego ryzyka w ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstwach.4)

3. WartoÊç pomocy publicznej, ustalona zgodnie
z § 3 ust. 1, nie podlega sumowaniu z pomocà publicz-
nà udzielanà w ramach programów ramowych Wspól-
noty Europejskiej w dziedzinie badaƒ, rozwoju techno-
logicznego i demonstracji, przyj´tych odpowiednio
zgodnie z postanowieniami tytu∏u XVIII Traktatu usta-
nawiajàcego Wspólnot´ Europejskà lub postanowie-
niami tytu∏u II Traktatu ustanawiajàcego Europejskà
Wspólnot´ Energii Atomowej.

§ 8. Przedsi´biorca w trudnej sytuacji ekonomicz-
nej nie mo˝e wykorzystywaç Êrodków funduszu inno-
wacyjnoÊci.

§ 9. 1. Przedsi´biorca wykorzystuje Êrodki fundu-
szu innowacyjnoÊci, pod warunkiem ˝e w sprawozda-
niu finansowym, o którym mowa w art. 14 pkt 1 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspie-
rania dzia∏alnoÊci innowacyjnej, wyka˝e:

1) wzrost zatrudnienia w stosunku do zatrudnienia
w poprzednim roku obrotowym na stanowiskach
pracy zwiàzanych z prowadzeniem badaƒ lub prac
rozwojowych;

2) wzrost wydatków na badania lub prace rozwojowe
w stosunku do poprzedniego roku obrotowego
o kwot´ wi´kszà ni˝ kwota ulgi podatkowej uzy-
skanej z tytu∏u wykorzystywania Êrodków fundu-
szu innowacyjnoÊci w poprzednim roku podatko-
wym oraz

3) wzrost przychodów netto ze sprzeda˝y us∏ug ba-
dawczo-rozwojowych w stosunku do poprzednie-
go roku obrotowego.

2. Przedsi´biorca otrzymujàcy pomoc publicznà,
której wartoÊç, obliczona zgodnie z § 3 i 7, przekracza
3 mln euro, obowiàzany jest przedstawiç Prezesowi
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ter-
minie 5 dni od dnia udzielenia pomocy nast´pujàce
informacje:

1) nazw´ przedsi´biorcy;

2) wskazanie, czy przedsi´biorca posiada status 
mikro-, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy;

3) wskazanie urz´du skarbowego w∏aÊciwego miej-
scowo dla przedsi´biorcy;

4) wskazanie nazwy paƒstw, na terenie których reali-
zowane by∏y lub sà projekty badawcze finansowa-
ne przy wykorzystaniu Êrodków funduszu innowa-
cyjnoÊci;

5) opis projektów badawczych finansowanych przy
wykorzystaniu Êrodków funduszu innowacyjnoÊci
z wyszczególnieniem rodzajów badaƒ lub prac roz-
wojowych;

6) wykaz kosztów, o których mowa w § 2, i przypo-
rzàdkowanie ich do projektów badawczych finan-
sowanych przy wykorzystaniu Êrodków funduszu
innowacyjnoÊci;
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4) Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy paƒstwa 

na wspieranie inwestycji kapita∏u podwy˝szonego ryzyka
w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach (Dz. Urz. UE C 194
z 18.08.2006, str. 2).



7) ca∏kowità wartoÊç pomocy publicznej, wyra˝onà
jako ekwiwalent dotacji brutto, udzielonà w ra-
mach poszczególnych projektów badawczych 
finansowanych przy wykorzystaniu Êrodków fun-
duszu innowacyjnoÊci, obliczonà zgodnie z § 3 i 7;

8) wartoÊç pomocy publicznej, wyra˝onà jako ekwi-
walent dotacji brutto, wynikajàcà z wykorzystania
Êrodków funduszu innowacyjnoÊci w odniesieniu
do poszczególnych projektów badawczych, obli-
czonà zgodnie z § 3;

9) okreÊlenie intensywnoÊci pomocy publicznej wy-
korzystanej przez przedsi´biorc´ przy finansowa-
niu poszczególnych projektów badawczych przy
wykorzystaniu Êrodków funduszu innowacyjnoÊci;

10) opis sposobu wype∏nienia warunków wykorzysty-
wania Êrodków funduszu innowacyjnoÊci;

11) daty rozpocz´cia i zakoƒczenia poszczególnych
projektów badawczych finansowanych przy wyko-
rzystaniu Êrodków funduszu innowacyjnoÊci;

12) daty udzielenia pomocy publicznej, ustalone na
podstawie § 3 ust. 2.

§ 10. 1. WartoÊç uzyskanej przez przedsi´biorc´
pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów projek-
tu badawczego oraz kosztów technicznych studiów
wykonalnoÊci, obliczona zgodnie z § 3 i 7, nie mo˝e
przekroczyç kwoty 7,5 mln euro.

2. WartoÊç uzyskanej przez przedsi´biorc´ pomocy
publicznej na sfinansowanie kosztów projektu badaw-
czego, z których ponad po∏ow´ stanowià koszty badaƒ
przemys∏owych i podstawowych, oraz kosztów tech-
nicznych studiów wykonalnoÊci, obliczona zgodnie 
z § 3 i 7, nie mo˝e przekroczyç kwoty 10 mln euro.

3. WartoÊç uzyskanej przez przedsi´biorc´ pomocy
publicznej na sfinansowanie kosztów projektu badaw-
czego, z których ponad po∏ow´ stanowià koszty badaƒ
podstawowych, oraz kosztów technicznych studiów
wykonalnoÊci, obliczona zgodnie z § 3 i 7, nie mo˝e
przekroczyç kwoty 20 mln euro.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 wrzeÊnia 2007 r.

w sprawie sposobu monitorowania jakoÊci paliw ciek∏ych, biopaliw ciek∏ych, a tak˝e wzorów raportów
dotyczàcych tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i spr´˝onego gazu ziemnego (CNG)2)

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania ja-
koÊci paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór rocznego zbiorczego raportu dotyczàcego ja-
koÊci paliw ciek∏ych, biopaliw ciek∏ych, gazu skro-
plonego (LPG) oraz spr´˝onego gazu ziemnego
(CNG), przedstawianego Radzie Ministrów, zwane-
go dalej „raportem dla Rady Ministrów”; 

2) sposób monitorowania jakoÊci paliw ciek∏ych
i biopaliw ciek∏ych w celu sporzàdzenia rocznego
zbiorczego raportu dotyczàcego jakoÊci paliw cie-
k∏ych i biopaliw ciek∏ych na stacjach paliwowych
i stacjach zak∏adowych, przekazywanego Komisji
Europejskiej, zwanego dalej „raportem dla Komisji
Europejskiej”, a w szczególnoÊci:

a) sposób doboru stacji paliwowych i stacji zak∏a-
dowych, w których dokonywana b´dzie kontro-
la, w tym minimalnà liczb´ tych stacji,

b) okresy monitorowania jakoÊci paliw ciek∏ych
i biopaliw ciek∏ych,

c) sposób podzia∏u terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do celów monitorowania jakoÊci paliw
ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych,

d) wzór raportu dla Komisji Europejskiej.

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Go-
spodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135,
poz. 954).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowie-
nia art. 8 dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 13 paêdziernika 1998 r. odnoszàcej si´ do ja-
koÊci benzyny i olejów nap´dowych oraz zmieniajàcej dy-
rektyw´ Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 350 z 28.12.1998,
str. 58; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 23, str. 182) oraz dyrektywy 2003/17/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 2003 r. zmieniajàcej
dyrektyw´ 98/70/WE odnoszàcà si´ do jakoÊci benzyny
i olejów nap´dowych (Dz. Urz. WE L 76 z 22.03.2003,
str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 31, str. 160).
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